OUDERBRIEF 2 : 24 september 2018

Vreewijkschool
Groenezoom 156
3075 GK Rotterdam
www.vreewijkschool.nl
Telefoon: 010 4190630
Lerarentekort
Zoals u in de media heeft kunnen lezen, is er een tekort aan
leraren in het basisonderwijs. De Vreewijkschool heeft hier last
van, want wij hebben nog een vacature open staan voor groep
6. Via allerlei kanalen proberen wij leraren te werven. Daarbij
blijft voor ons de kwaliteit voorop staan. We hebben op dit
moment contact met een zeer ervaren goede leerkracht die
waarschijnlijk met ingang van 1 november voor drie dagen bij
ons kan werken. We houden u op de hoogte!
Kent u mensen die op zoek zijn naar een baan in het onderwijs,
in een groene wijk voor een leuke klas met lieve kinderen, dan
houden wij ons aanbevolen.
Petra Luth en Jeanette Nobel
Directie Vreewijkschool

Voor in de agenda:
24 september
Studiemiddag onderbouw: leerlingen
groep 1/2 12.00 uur uit
2 oktober
Ontbijtochtend in de ouderkamer
Thema: kinderen en sociale media
3 t/m 14 oktober
Kinderboekenweek
5 oktober
Studiedag, alle leerlingen vrij
10 oktober
Inloopkijkochtend
11 oktober
Informatieavond Voortgezet Onderwijs
15 oktober
Studiemiddag, leerlingen gr. 1/2 12.00
uur uit
22 oktober t/m 26 oktober
Herfstvakantie

Trots: Juf Dewi genomineerd!
Juf Dewi is genomineerd voor Leraar van het jaar Rotterdam.
De top 3 per categorie wordt binnenkort bekend gemaakt.
Zij gaan door naar de volgende ronde: de jurygesprekken.
Dit zijn in totaal 18 kandidaten. Na de stemronde
beslist een professionele jury van
onderwijsprofessionals en kinderen, wie in
iedere categorie uiteindelijk leraar van het
jaar wordt. De jurygesprekken vinden op
26 september plaats. De uitslag blijft geheim
tot de verkiezingsshow op 5 oktober.
Wij zijn benieuwd of juf Dewi door is naar de
volgende ronde.
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29 oktober
Studiedag, alle leerlingen vrij

Belangrijk
De ouderbijdrage is vastgesteld op €
65,- Wie voor 1 november betaalt,
betaalt €55,U kunt dit bedrag overmaken op: NL 90
ABNA 041.41.38.112 ABN-Amro
Rotterdam, t.n.v. de Vreewijkschool
onder vermelding van de naam van uw
kind(eren).

010 4190630

Het thema dit jaar is “Kom erbij” en gaat over vriendschap.
Wat gaan we onder andere doen in de Kinderboekenweek?
- We starten op de eerste dag met ouders die komen voorlezen.
- De kleuters gaan werken met een leuk lespakket met
prentenboeken.
- De kinderen van groep 1 tot en met 4 maken een uitstapje naar
Villa Zebra.
- In de groepen 5 en 6 komt juf Paula van de bibliotheek
voorlezen.
- En in de groepen 6, 7 en 8 wordt een voorleeswedstrijd
georganiseerd ter afronding van de Kinderboekenweek.
- Op 10 oktober is er voor alle ouders in alle groepen een
inloopkijkochtend.

Nieuwsflitsen
Schoolapp
Binnenkort gaat onze school
een app gebruiken voor de
communicatie met ouders.
De website zal ook
vernieuwd worden.
Vakanties

Groepen 1 en 2
In de groepen 1en 2 wordt gewerkt aan het thema “Geen twee
dezelfde”, uit de methode Ik en Ko. We leren over verschillen en
overeenkomsten in lichaam, kleding, uiterlijk en gevoelens.
Het volgende thema is: “Papier hier”. Over dit thema krijgt u nog
een aparte brief mee.
Ons vriendje Ko gaat elke week op vrijdag mee logeren met een
kind uit de klas. Op maandag zien wij Ko weer heel erg graag
terug op zijn stoel. Ko krijgt een rugzak mee met spulletjes voor het
weekend. In de tas zit een boekje waarin u een stukje mag
schrijven en uw kind mag er een tekening bij maken of een leuke
foto bij plakken. Tijdens de vertelkring op maandag wordt dit
besproken met de kinderen.
De juffen zien graag dat op al het eten en drinken in de
kleutergroepen namen staan, zodat de kinderen niet in de war
hoeven te raken over wat van hen is.
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Alle vakanties en vrije dagen
staan op de website van de
school

Facebook
Onze school heeft een eigen
Facebookpagina:
Vreewijkschool Rotterdam.

010 4190630

Ouderbetrokkenheid
Ontbijtochtend in de ouderkamer op 2 oktober
Op 2 oktober bent u als ouder/verzorger van harte welkom om te
genieten van een ontbijt. Tijdens de ontbijtochtend wordt er
tevens voorlichting gegeven over kinderen en sociale media.
Zwerfboekenstation
Op onze locatie op Calvijn is nu net als in de ouderkamer, een
zwerfboekenstation.
Zwerfboeken zijn van alle kinderen! Je neemt het boek mee naar
huis en als je het uit hebt, laat je het weer verder zwerven. Je vindt
ze op school, in de wachtkamer, op de kinderboerderij, in de trein,
in een KinderzwerfboekStation of…
Je herkent zwerfboeken aan de sticker op de kaft. Op die sticker
staat: Neem me mee! Je mag het gratis mee naar huis nemen en
lezen. Als je het uit hebt, laat het dan weer zwerven. Dan kan een
ander kind het ook lezen. Aan de binnenkant van de kaft zit ook
een sticker. Op deze sticker staat vaak een zwerfcode… Met die
code kun je de zwerftocht van het boek volgen. Steeds als deze
code ingevuld wordt op deze website, krijg je een mailtje en weet
je waar het boek is. Wist je dat sommige boeken zijn gaan zwerven
in Utrecht en nu al in Leeuwarden zijn?
Voorlezen door ouders op 3 oktober
We zijn op zoek naar ouders die in de klas van hun kind op 3
oktober willen komen voorlezen. U kunt zich opgeven bij de
leerkracht van uw kind.

De Vreedzame School
Blok 2
Tot aan de herfstvakantie
werken we aan blok 2 van de
Vreedzame School.
Het thema van blok 2 is:
We lossen conflicten zelf op
Op de website van onze school
kunt u lezen wat er in dit blok
aan de orde komt.

Inloopkijkochtend op 10 oktober
Tijdens de Kinderboekenweek wordt er in alle klassen gewerkt aan
het thema Vriendschap. Tijdens de inloopkijkochtend kunt u in de
klas van uw kind(eren) komen kijken naar wat de kinderen hebben
gemaakt.
Informatieavond Voortgezet Onderwijs op 11 oktober
Op 11 oktober houden wij een informatieavond voor ouders en
kinderen van groep 8.
Wij houden dit jaar geen scholenmarkt, omdat er door de
Palmentuin een scholenmarkt georganiseerd wordt, waar
verschillende scholen vertegenwoordigd zijn. Ouders van de
groepen 6 tot en 8 krijgen hierover binnenkort meer informatie.
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Locatie Vreewijkschool
Samenwerking Vreewijkschool en de Rotterdamse Peuterschool
Peuter en Co en de Vreewijkschool werken samen:
- De programma’s Puk en Ko en Ik en Ko sluiten goed op elkaar
aan
- Zowel bij de peuters als bij de kleuters wordt met het
woordenschatprogramma Logo 3000 gewerkt
- Er worden gezamenlijke ouderbijeenkomsten georganiseerd
door Souad es Soufi, medewerker ouderbetrokkenheid
Vreewijkschool
- Jaarlijks worden er een aantal activiteiten voor peuters en
kleuters georganiseerd
Omdat we samenwerken, krijgen ook alle ouders van de peuters
onze ouderbrief mee.
Thema “Dit ben ik”
Wij zijn begonnen met het thema “dit ben ik”.
In de klas hebben we een kapperszaak ingericht waar de peuters
zich mooi kunnen maken. Er zijn mooie foto’s van de kinderen
gemaakt die bij de kapstok hangen. Volgende week delen we het
themaboekje uit waarin tips en activiteiten staan die u thuis met
uw kind kunt doen. Ook staan daar de ouder-kind activiteiten
aangekondigd, die we bij dit thema op de speelzaal doen.
Onze organisatie de Rotterdamse Peuterschool heeft weer een
oproep gedaan aan ouders om mee te praten over belangrijke
onderwerpen, dit keer gaat het om de uurprijs en de
klachtenregeling. Ook kunt u lid worden van de oudercommissie.
Vraag hierover gerust aan de leidsters.
Groeten van pedagogisch medewerkers,
Margriet en Gülnur
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Agenda Peuterschool
Let op:
Vakanties en vrije dagen
kunnen afwijken van de vrije
dagen van de
Vreewijkschool

vrijdagen
Taalcursus in de ouderkamer

Inloop
Iedere ochtend en middag
een kwartiertje voor ouders
en verzorgers met koffie en
thee!

22 oktober tot en met 26
oktober
Herfstvakantie

010 4190630

